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بسم اهللا الرمحن الرحيم

تفسري آيات األحكام: الرابعالدرس 
سورة البقرة

أَوكُلَّما عاهدواْ عهداً نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَرهم الَ {: اآلية الثامنة
.}يؤمنونَ

عهد اهللا إىل أهل الكتاب، وخاصة اليهود لشدة عنادهم وتلبيسهم احلق بالباطل، أن إذا 
بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم أن يؤمنوا به، وذكر شيئاً من وصفه يف التوراة واإلجنيل 

ونه مكْتوبا عندهم الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمي الَّذي يجِد{: يعرفونه به، قال تعاىل
 اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ ياِإلنو اةروي التف

هِملَيع تي كَاناَألغْاللَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو{.
وأول أعمال النيب يف بني اهللا هلم شيئاً من شرعته القادمة عليهم، وما يحل هلم وما يحرم، 

هو كذلك يف اإلجنيل، عيسى هلم امسه، والتوراة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وذكر
للَّه إِلَيكُم مصدقًا لما وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ ا{: قال تعاىل

نيبِالْب ماَءها جفَلَم دمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يدي نيب ات
بِنيم رحذَا سقَالُوا ه{.

العهد ليؤمنن به وليتبعنه، وهذا غاية يف التعريف والبيان، ومع هذا الوضوح أخذ اهللا عليهم 
:والتشديد من اهللا على بين إسرائيل واليهود خاصة يف أمر اتبع حممد ألمور منها 

أوالً: أم هم أقرب أمة كتاب لنبوة حممد، والناس من الوثنيني وغريهم ينظرون إليهم 
.وؤن ا ويتيمنون م، فإن انصرافهم عن اتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم فتنة لغريهم يب

ثانياً: أم معروفون بنقض العهود واملواثيق فشدد اهللا عليهم بوجوب الوفاء، وبني هلم 
.بينات ودالالت على رسالة حممد مما مل يتضح عند غريهم
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ويف هذا أن اإلنسان الذي يعرف بنقض العهد واملكر واخلديعة أنه يشدد عليه يف لزوم 
جع يف وضوح احلجة والبينة عند التعاقد، حىت تغلق منافذ العهد وامليثاق ويؤكد ذلك، ويرا

.العناد عليه، ويقيموا احلجة عليه من مجيع وجوهها
ثالثاً: ملا كانوا أعلم الناس بصفات نبوة حممد من قومه املشركني، وإذا كانت البينة على 

حلجة بالعهد اإلنسان أوضح كان العقاب عليه أشد، أراد اهللا رمحة م أن يقيم عليهم ا
وامليثاق أن عقاب الترك شديد وأليم، فالنقض وبال عليهم يف الدنيا واآلخرة، فألزمهم 

، والتشديد يزيل األوهام ويطرد بعهد فوق البينات حىت ال حيل عليهم عقابه سبحانه
.الشبهات ولو ضعفت، ويزهد يف الشهوات ولو قويت، فال خيالف حينها إال معاند مكابر

قَالَ مالك : "ن جرير من حديث عكْرِمةُ، أَو سعيد بن جبيرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَروى اب
 نم هِملَيذَ عا أُخم مهذَكَّرو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسثَ رعب نيح فيالض نب

ف هِموا إِلَيهِدا عميثَاقِ والْملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحي م : دمحي ما فنإِلَي هِدا عم اللَّهو
.}أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق منهم{:ا، فَأَنزلَ عز وجلَّوال أَخذَ علَينا ميثَاقً

مواضع النصوص الدالة عليه وعلى واليهود والنصارى كتموا رسالة حممد بل حرفوا
رسالته، قلبوها حروفاً وما مل يقلب حرفاً قلبوه معىن.

أي يكتمون نبوته }وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون{: قال تعاىل
وتكتموا {:مع علمه ا، روى ابن جرير من حديث ابن أيب جنيح، عن جماهد، يف قول اهللا

يكتم أهل الكتاب حممدا صلى اهللا عليه وسلم، وهم جيدونه : ، قال}لموناحلق وأنتم تع
.مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل 

وروى ابن جرير أيضاً من حديث عكرمة، أو عن سعيد بن جبري، عن ابن 
ال تكتموا ما عندكم من املعرفة برسويل وما جاء به، وأنتم : ، يقول"وتكتموا احلق:"عباس

.كم فيما تعلمون من الكتب اليت بأيديكمجتدونه عند
وليس }نبذَه فَرِيق منهم{ذه عليهم نقض من قبل فريق منهم وبني اهللا أن العهد الذي أخ

من مجيعهم، ولكن الباقية ساكتةٌ خوفاً أو طمعاً، أي خيافون من سطوة أحبارهم ورهبام 
تاع الدنيا، وخيشون زواله عنهم، ولكن اهللا فيأمروا بقتلهم، أو طمعاً فيما بني أيديهم من م
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جعل اجلميع ممن نقض العهد لكنهم سكتوا عن قول احلق، ورأوا الباطل وسكتوا فكانوا 
.يف صف الراضني وسوادهم

وهو قادر على ومن رأى الباطل وسكت عليه والناس يف جدال فيه يريدون من يهديهم
ومن الَّذين {: وهذا من خصال اليهود قال تعاىلفهو يف حكم قائل الباطل، القول فسكت

رِينمٍ آخقَوونَ لاعمبِ سلْكَذونَ لاعموا ساده{.
ويف هذه اآلية دليل على أن املسلمني إذا عاهدوا غريهم من أهل الكتاب أو املشركني على 

منقوضاً، وذلك شيء فنقض عهدهم طائفة من الكفار وليس كلهم أن عهد اجلميع يعترب
كالعهود اليت يربمها املسلمون مع دول أُخرى أو مع مجاعات، فقامت مجاعة من تلك 
الدول أو من تلك اجلماعات بنقض العهد وامليثاق فإن النقض يرجع إىل أصل العقد 

.والعهد، وهذا ظاهر اآلية، فاهللا أخذ الساكت مأخذ الناقض
واحناز إىل فئة ملتزمة اعته الناقضني للعهدمجالناقضني من انفصل عن حكم وخيرج من 

فهذا له حكم من هرباً من الناقضني وبراءةً منهم، ومل يعينوا الناقضني بالرأي واملال، 
، استسلم هللا ودخل اإلسالم واحناز إىل املسلمني، وآمن بنوبة حممد صلى اهللا عليه وسلم

عن نافعٍ عنِ ابنِ عمر أَنَّ يهود بنِى موسى بنِ عقْبةَ ففي الصحيح واملسند من حديث
النضريِ وقُريظَةَ حاربوا رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فَأَجلَى رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه 

ذَلك فَقَتلَ رِجالَهم بنِى النضريِ وأَقَر قُريظَةَ ومن علَيهِم حتى حاربت قُريظَةُ بعدوسلم
ولِ اللَّهسقُوا بِرلَح مهضعإِالَّ أَنَّ ب نيملسالْم نيب مالَهوأَمو مهالَدأَوو ماَءهنِس مقَسصلى و

دينة يهود الْماهللا عليه وسلم فَآمنهم وأَسلَموا وأَجلَى رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
 قَاعننِى قَيب مالَمٍ -كُلَّهنِ سب اللَّه دبع مقَو مهكَانَ -و ىودهكُلَّ يارِثَةَ ونِى حب ودهيو

ةيندبِالْم.
 ،م اليهود فليس يف املدينة نصارى يومئذ وكل ذكر ألهل الكتاب يف املدينة فاملقصود

النضري وافترقوا فتحالفت بنو قريظة مع األوس وبنو النضري مع وإمنا كانت بنو قريظة وبنو
.اخلزرج وتعاهدوا مع بعضهم

وإمنا يبطَل العهد والعقد بعض من الفئتني لظاهر اآلية أوالً.
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 غلق كان مدعاة للعب املعاهدين باخلدعة، فيستلل منهم فريقثانياً: أن هذا الباب إذا مل ي
العهد وال ميثلون عهدنا، فال يدري املسلمون من أي طريق يأتيهم ويقولون هؤالء نقضوا 

.الشر، وال مييزون الناقض من غريه، واألوىل يف ذلك إبطال للعهد كله 
من اجلماعة املعاهدة وممن جرى عليه العهد ونقضه  ثالثاً: أن الفريق النابذ للعهد كان

والعقد، وهذا كحال من اشترى وقع عليهم العهدنلذلك إخالل جبماعة املعاهدين الذي
مزرعة بنخلها وعنبها من مجاعة ميلكوا فخرج أحدهم عن االلتزام بعهدهم وعقدهم 

العقد ألن ميلك احلق، وميلك منع تصرف املشتري فهذا يبطل ى عقدهمعلهوعدم موافقت
.وكف يده عن متام التصرف يف ملكه 

ته فهو كالوكيل عنهم كوكيل املالك على وويل أمر الفئة الكافرة قائماً على شأن رعي
مزرعة الشراكة، فأولئك رضوه ولياً هلم، وهؤالء رضوه وكيالً عنهم، فيمضي العهد، 

وينفصل عن ومن نقض العهد فنقضه باطل وإذا مل يمكن إبطال نقضه لعهده خاصة
.فينقض  العهد كلهاجلماعة

مت ارف منه اخلدعة وجرب بالكذب إذا قويف اآلية جواز إبرام العهود والعقود مع من يع
.املصلحة يف ذلك للمسلمني، وأن العهد والعقد صحيح ملزم شريطة التشديد يف شروطه

والنيب عاهد يهود وهو يعلم نقضهم يف القرآن طلباً ألمن املسلمني زمن تراخيهم وعدم 
منهم بلْ أَكْثَرهم ال نبذَه فَرِيق {: رير حجاج، عن ابن جريج قولهمتكنهم، روى ابن ج

مل يكن يف األرض عهد يعاهدون عليه إال نقضوه، ويعاهدون اليوم : قال}يؤمنونَ
.وينقضون غدا

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يؤاخذ احللفاء بعضهم جبريرة بعض، الحتادهم بالعقود 
ا نقضت ينتقض عهد والعهود، والتزام بعضهم بعهد اآلخر، ومن كان كذلك فالفئة إذ

فقد روى مسلم يف صحيحه من حديث أَبِى الْمهلَّبِ عن عمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ , األخرى
 ولِ اللَّهسابِ رحأَص ننِ ملَيجر يفثَق ترلٍ فَأَسقَينِى عبلَفَاَء لح يفثَق تصلى اهللا -كَان

رجالً من بنِى عقَيلٍ -صلى اهللا عليه وسلم- ولِ اللَّه وأَسر أَصحاب رس-عليه وسلم
 ولُ اللَّهسر هلَيى عاَء فَأَتبضالْع هعوا مابأَصا -صلى اهللا عليه وسلم-وثَاقِ قَالَ يى الْوف وهو

دمحفَقَالَ . م اهفَأَت » كأْنا شبِ. »منِى وذْتأَخ فَقَالَ فَقَالَ بِم اجابِقَةَ الْحس ذْتأَخ م
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 كذَلا لظَامإِع » يفثَق كلَفَائح ةرِيربِج كذْتأَخ« . دمحا مفَقَالَ ي اهادفَن هنع فرصان ثُم
دمحا مي . ولُ اللَّهسكَانَ رصلى اهللا عليه وسلم- و -إِلَي عجيقًا فَرقا ريمحفَقَالَ ر ا « هم
 كأْنش« .ملسى مكُلَّ الْفَالَحِ « قَالَ . قَالَ إِن تأَفْلَح كرأَم كلمت تأَنا وهقُلْت لَو« . ثُم

دمحا مي دمحا مفَقَالَ ي اهادفَن فرصان.
. »هذه حاجتك« قَالَ . طْعمنِى وظَمآنُ فَأَسقنِىقَالَ إِنى جائع فَأَ. »ما شأْنك«فَأَتاه فَقَالَ 

ى الْوأَةُ فرالْم تاُء فَكَانبضالْع تيبأُصارِ وصاَألن نأَةٌ مرام ترأُسنِ قَالَ ولَيجبِالر ىثَاقِ فَفُد
هِموتيب ىدي نيب مهمعونَ نرِحيي مكَانَ الْقَواِإلبِلَ و تثَاقِ فَأَتالْو نم لَةلَي ذَات تفَلَتفَان

منوقَةٌ فَجعلَت إِذَا دنت من الْبعريِ رغَا فَتتركُه حتى تنتهِى إِلَى الْعضباِء فَلَم ترغُ قَالَ وناقَةٌ
ونذَرت -قَالَ -ت ونذروا بِها فَطَلَبوها فَأَعجزتهم فَقَعدت فى عجزِها ثُم زجرتها فَانطَلَقَ

اسا النآهةَ ريندالْم تما قَدا فَلَمهنرحنا لَتهلَيع ا اللَّهاهجإِنْ ن لَّهاقَةُ . لاُء نبضفَقَالُوا الْع
 ولِ اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم- ر- .افَقَالَتهنرحنا لَتهلَيع ا اللَّهاهجإِنْ ن تذَرا نهإِن .

 ولَ اللَّهسا روصلى اهللا عليه وسلم-فَأَت-لَه كوا ذَلا «فَقَالَ . فَذَكَرمبِئْس انَ اللَّهحبس
وفَاَء لنذْرٍ فى معصية والَ فيما الَ يملك جزتها نذَرت للَّه إِنْ نجاها اللَّه علَيها لَتنحرنها الَ

دبالْع«.
وأهل الذمة ال جيوز أخذهم جبريرة غريهم من الكفار ولو كانوا على دين واحد ما مل 

يتواطئوا مع أهل احلرب فيؤاخذون بذلك، وإذا كان يؤاخذ املنافق العني فالذمي من باب 
.أوىل، وهذا باالتفاق

، من أهل قبيلته وعشريتهبالنسبة للمسلم يف وسط املسلمني فال يؤاخذ جبريرة غريهوأما
وإمنا كل امرىء مبا كسب رهني، ففي املسند من حديث أيب النضر عن رجلٍ كَانَ قَدميا 

 يلَق هأَن ،أَبِيه نع ،بِرخلٌ يجانَ، رثْمع دهي عيمٍ، كَانَ فمنِي تب نلَّى اُهللا مولَ اِهللا صسر
يا رسولَ اِهللا اكْتب لي كتابا، أَنْ لَا أُؤاخذَ بِجرِيرة غَيرِي، فَقَالَ لَه : علَيه وسلَّم فَقَالَ

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسمٍ: " رلسكُلِّ ملو ،لَك كإِنَّ ذَل.
أما إنه ال جيين : (شواهد كثرية من حديث أيب رمثه عند أمحد بلفظويف إسناده إام وله

).عليك وال جتين عليه
.وروي عن ابن مسعود عند البزار 
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لَا يجنِي جان إِلَّا علَى نفِْسه، لَا يجنِي والد علَى ( : (وروي عمرو بن األحوص بلفظ
و ،هلَدوهداللَى وع لُودولَا م. ((

.أخرجه أمحد أيضا
وروي عن طارق احملاريب عند النسائي وابن ماجه وعن األعمش عن مسروق مرسالً رواه 

)) .جل جبريرة أبيه وال جبريرة أخيهال يؤخذ الر(( : النسائي بلفظ
.ومعناه مستقر مستفيض 

فَثَم وجه اللَّه إِنَّ وللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا {: اآلية التاسعة
يملع عاسو اللَّه {.

ذكر اهللا مشرق الشمس ومغرا ألنه بذلك تعرف القبلة غالباً، ورمبا عرف ذلك مبشرق 
القمر ومغربه، فالشرق والغرب جهتان يعرف ما بقية اجلهات الشمال واجلنوب، وال 

شرق والغرب غالباً، ومطلع الشمس ومغرا ميكن معرفة الشمال واجلنوب إال بعد معرفة ال
.وكذلك القمر أظهر الدالالت للبشرية على معرفة جهام

والتصرف فيهما، وإجراء العباد عليهما وعلى ملكهما وتدبريمهاهلأي }وهللا{وقوله 
.غريمها، وهذا كمال تصرف املالك يف ملكه 

.واملشرق كمسجد وهو موضع طلوع الشمس واملغرب عكسه
وظاهر هذه اآلية التوسعة يف شأن تويل الوجه إىل القبلة، وقد اختلف العلماء يف نسخها 

وإحكامها واحلد املراد فيها، وجممل ذلك قوالن للعلماء:
القول األول: من العلماء من قال بنسخها، وأن القبلة كانت موسعة مث أُحكم حتديدها 

.إىل الكعبة
.ة واحلسن وعطاء وعكرمة وغريهموروي هذا عن ابن عباس وأيب العالي

بن عباس وذكر رواه ابن أيب حامت عن ابن جريج وعثمان بن عطاء كالمها عن عطاء عن ا
.}ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام{أا منسوخة بقوله 

.وعطاء هذا هو اخلراساين ومل يلق ابن عباس



7

يف كتاب الناسخ واملنسوخ أليب عبيد والبن أيب داود وغريمها وقد روي نسخ هذه اآلية 
.وصرح بأن عطاًء هو اخلراساين

.وروى معناه سعيد ومعمر عن قتادة خمتصراً
.رواه ابن جرير 

من العلماء من قال بإحكامها وحمل معناها على عدة معاين القول الثاين:
اإلنسان من غري عمد أو قصد إىل غري القبلة، أن املراد بذك حال الضرورة وصالة : أوهلا

فبان له بعد ذلك أنه صلى إىل غري القبلة صحت صالته بدليل هذه اآلية، وكذلك يف حال 
.احلرب وتعذر استقبال القبلة وحنو ذلك

الربيع السمان ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، أيبوقد روى الترمذي وابن جرير من حديث 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف "ن ربيعة ، عن أبيه قال،عن عبد اهللا بن عامر ب

ليلة سوداء مظلمة ، فنزلنا منزال فجعل الرجل يأخذ األحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، 
يا رسول اهللا لقد صلينا ليلتنا هذه : فلما أصبحنا ، إذا حنن قد صلينا على غري القبلة ، فقلنا

وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا إن اهللا {:وجلفأنزل اهللا عز. لغري القبلة 
.} واسع عليم

.وأبو الربيع هو أشعث بن سعيد لني احلديث
.منكر احلديث: وعاصم ضعيف، قال البخاري

.وضعفه ابن معني وغريه، وتركه ابن حبان
.ليس إسناده بذاك: وقد ضعف احلديث الترمذي وقال

.إبراهيم النخعي كما رواه عنه محاد، أخرجه ابن جرير وغريهومبعىن احلديث يفيت 
أن هذه اآلية يف التخفيف يف استقبال القبلة للمسافر يف صالة التطوع خاصة، كما : ثانيها

عبد الْملك بنِ أَبِي سلَيمانَ، عن سعيد روى ابن أيب حامت وابن جرير يف تفسريه من طريق
أَنْ }فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه{: ما نزلَت هذه اآليةُلَ: "ابنِ عمر، قَالَبنِ جبيرٍ، عنِ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا، كَانَ رعطَوفَرِ تي السف كلَتاحر تهجوا تمنأَي لِّيصإِذَا ت
ةيندالْم وحن هأْسئُ بِرموا، يعطَوت هلَتاحلَى رلِّي عصكَّةَ يم نم عجر.
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:بن جريج قال قلت لعطاءطاء بن أيب رباح كما روه عبدالرزاق اوبنحو ذلك يفيت ع
أجاءكم بذلك ثبت بالصالة على الدابة مدبرا عن القبلة قال نعم مث قال عند ذلك وهللا 

املشرق واملغرب فأين ما تولوا فثم وجه اهللا قال بن جريج ذكر ذلك ليحىي بن جعدة فكاد 
.فرجع إلينا وهو يعرف ذلك ينكر مث انطلق فإذا هو مستفاض باملدينة 

وخص مالك الصالة على الراحلة يف النافلة بالسفر الذي تقصر فيه الصالة، واجلمهور 
على اجلواز يف كل سفر، والصواب العموم يف كل سفر وهذا مذهب أمحد ونصه عليه، 

.لكال أعلم أحداً وافقه على ذ: وتقييد مالك فيه نظر، ومل يوافقه كبري أحد، قال الطربي
وذهب أبو يوسف وأبو سعيد االصطخري وابن سريج والطحاوي أن الصالة على الراحلة 
جتوز حىت يف احلضر، ومل يثبت هذا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا استفاض هذا عنه 

.يف النافلة ويف السفر خاصة
يعتمد وما يحكى عن أنس أنه كان يصلي على الراحلة النافلة يف احلضر فليس له أصل

.عليه
من جهة شرقاً أو غرباً أو مشاالً أو ) أينما تولوا(أن املراد بذلك استقبال القبلة فقوله : ثالثها

جنوباً فعليكم االستقبال للقبلة وإن اختلفت اجلهات واستدارت بكم األرض فثم وجه اهللا 
.إىل القبلة وإن كان منكم مشرق وآخر مغرب

معاوية بن صاحل ، عن علي ، عن ابن عباس قال، كان روى ابن جرير الطربي من حديث 
أول ما نسخ من القرآن القبلة ، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا هاجر إىل 
املدينة، وكان أكثر أهلها اليهود ، أمره اهللا عز وجل أن يستقبل بيت املقدس ، ففرحت 

ضعة عشر شهرا ، فكان رسول اهللا فاستقبلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ب. اليهود 
صلى اهللا عليه وسلم حيب قبلة إبراهيم عليه السالم ، فكان يدعو وينظر إىل السماء ، 

فَولُّوا {: إىل قوله}قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماِء{:فأنزل اهللا تبارك وتعاىل
هطْرش كُموهجوا {:، فارتاب من ذلك اليهود ، وقالوا}وي كَانالَّت هِملَتبق نع مالها وم

فَأَينما تولُّوا فَثَم {:، وقال}قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب{:، فأنزل اهللا عز وجل}علَيها
اللَّه هجو {.

.وجاء عن احلسن حامت عن ابن أيب بكر عن  جماهد ، وروى معناه ابن أيب
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فال أقسم برب {: يذكره مجعا كما يف قوله تعاىلاملشرق واملغرب منفرداً، وملوإمنا ذكر 
أن املشارق واملغارب ذُكرت عدداً إلثبات ربوبية اهللا }املشارق واملغارب إنا لقادرون

وعظيم صنعه وإتقانه وتسيريه لألجرام، والالئق بذلك ذكر العدد إلثبات كمال القدرة 
هي تعدد مطالع الشمس والقمر وغروما يف السنة، فللشمس والعلم، فاملشارق واملغارب

أكثر من مطلع تدور وترجع إليه كل عام وتغرب يف جزء يقابله من نفس اليوم مث تعود 
إليه كل عام هكذا، خبالف القبلة فال يذكر تعدد املشارق واملغارب ألن القبلة تضبط 

تتغري اجلهة بتغري مشرق الشمس مبشرق واحد ومغرب واحد مث ينتهي ضبطها بذلك فال
والقمر ومغرما بعد ذلك، مث إن القبلة جاء الشرع بالترخيض بالصالة جهتها ولو مل 

يصب اإلنسان عينها، وذكر املشارق واملغارب عدداً يف اآلية يلزم منه وجوب اإلصابة ألن 
ضبط صوب ضبط مطالع الشمس والقمر ومغارما يلزم منها ضبط درجات ما بينهما و

القبلة حتديداً، ألن احملدد بعالمتني ووصفني أوسع مما يحدد بعالمات، وما يحدد بعالمات 
فأينما تولوا {: التيسري يف قولهوأوصاف وأماكن متعددة يضيق االختيار وهذا تشديد ينايف

.))ما بني املشرق واملغرب قبلة( : (ويف احلديث عن ابن عمر مرفوعاً}فثم وجه اهللا
نافع عن ابن عمر قال عمر ما بني املشرق والصواب وقفه، ثبت عن ابن عمر من حديث 

.واملغرب قبلة
.أخرجه ابن أيب شيبة

.وهم، احلديثُ حديثُ ابنِ عمر موقُوفارفعه: قال أبو زرعة 
.ورواه مالك عن نافع عن عمر قوله، وهو منقطع

.وهو عن عمر صحيح: أمحدقال
ب حديث نافع عن عمر هو بواسطة ابنه عبداهللا، فقد جاء هذا اخلرب وذلك أن غال

الصواب عن نافعٍ عن عبد اللَّه بنِ عمر عن : وقَالَبواسطته كما ذكره الدارقطين يف علله 
لُهقَو رمع.

.ورواه الترمذي وغريه من حديث أيب هريرة وفيها ضعف 
.إسنادليس له : وقد قال أمحد 

.يعين أسانيده ضعيفه 
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ولذا يذكر اهللا عند ربوبيته وتعظيمه العدد يف املطالع واملشارق ويذكر أيضاً ما بينهما مما
}رب السماوات واألرض وما بينهما ورب املشارق{: ليس من املطالع واملغارب، قال

فذكر }بينهمارب املشرق واملغرب وما {: وقال}رب املشرقني ورب املغربني{: وقال
ما بينهما وهو شامل لبقية املطالع واملغارب للكواكب األخرى اليت ترى أو ال ترى، 

.وزيادة من اجلهات وذكر سائر املخلوقات
ولعل ما جاء يف سورة املزمل من القبلة والتوسعة فيها ألن ذلك قبل نزول التوجه إىل 

ك يف النهار سبحاً طويالً واذكر اسم إن ل{ : ا أمر اهللا نبيه بالصالة بقولهالقبلة فبعدم
.}ربك وتبتل إليه تبتيالً رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختذه وكيالً 

واجلهات أربعة وأكثر ما يذكر املشرق واملغرب لتعلقها بالنريين، والشمال واجلنوب يدل 
ن بال معرفة سابقة عليهما باملشرق واملغرب وبدوما ال يعرفان، واملشرق واملغرب يعرفا

.للجهة الشمال واجلنوب، وأول ما عرف اإلنسان من اجلهات املشرق واملغرب مث غريمها
وتتضمن اآلية التوسعة يف استقبال القبلة عند معرفة جهتها، فال يشترط التصويب ملن مل 
يرها، فمن صلى إىل اجلهة ولو احنرف درجة أو درجات مينة ويسره صحت صالته، ما 

أن ناحيته مل تتغري، فمن كان يف املدينة فجهته ما بني املشرق واملغرب يصلي حنوها، دام 
ولو تقلب بينها من غري تغري اجلهة ال يشدد عليه إذا مل يصوب، لظاهر اآلية، وملا رواه 

بن جعفر املخرمي عن عثمان بن حممد اهللاحديث عبدأمحد يف مسنده والترمذي من
ما بني ( (: عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال قربيسعيد املاألخنسي عن 

.))املشرق واملغرب قبلة 
له مناكري كما قاله ابن املخرمي عبداهللا بن جعفر واألخنسي وثقه ابن معني وغريه، و

.املديين
خرج ابن ماجه والترمذي من طريق أيب معشر جنيح السندي عن حممد بن عمرو عن أيب أو

.ن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم سلمة ع
وأبو معشر املدين امسه جنيح : قد وهم فيه أبو معشر وهو ضعيف احلديث، قال النسائيو

وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكري منها حممد بن عمرو 



11

املشرق واملغرب عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما بني
.قبلة

أخرجه ابن عدي يف الكامل وعلي وتابعه عليه علي بن ظبيان فرواه عن حممد بن عمرو
.بن ظبيان ال حيتج به أيضاً

.وحديث عبداهللا بن جعفر أصح من حديث أيب معشر قاله البخاري
ن بن اإلمام أمحد يف رواية ابنه صاحل عن أيب سعيد موىل بين هاشم حدثين سليماىروو

قال عمرو بن أيب عمرو عن املطلب بن حنطب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : بالل قال
) .)ما بني املشرق واملغرب قبلة إذا وجهت وجهك حنو البيت احلرام (: (وسلم قال

.وهو مرسل 
وروي موقوفاً هذا عن عمر وابنه كما تقدم، وعن علي وابن عباس وسعيد بن جبري 

.وغريهم
د ينهى عن التكلف يف التصويب لعى الكعبة للبعيد عنها باالهتداء بالنجوم وكان أمح

.واحلساب ما دام يعرف اجلهة، وأنكر على من يستدل بنجم اجلدي على القبلة 
وجيب التصويب على من شاهد القبلة إماماً ومنفرداً لظواهر األدلة وهو حمل إمجاع عند 

خارج املسجد فصلى متحرياً صوا فبان أنه احنرف عن العلماء، ومن مل يشاهد القبلة ممن 
.البناء قليالً صحت صالته

وأما بالنسبة للمأموم عند البيت خلف اإلمام إن امتدت به الصفوف وخرج خروجاً يسرياً 
عن حائط الكعبة ال يغري جهة القبلة ووحهه حنوها عنه فصالته صحيحة، فالصفوف عند 

اهللا عليه وسلم وخلفائه جهة جدار الباب فإن زادت الكعبة كانت زمن النيب صلى
الصفوف عن حد الكعبة جاء صف آخر خلفهم وأول من أدار الصفوف القسري كما 

أول من أدار الصفوف حول الكعبة : عن سفيان بن عيينة قالرواه األزرقي يف أخبار مكة 
.خالد بن عبد اهللا القسري

كَانَ ابن الزبيرِ رضي : أَخبرنِي عطَاٌء قَالَ: يجٍ قَالَابنِ جروروى األزرقي أيضاً من حديث 
فَعيب ذَلك علَيه، فَقَالَ لَه : اُهللا عنهما إِذَا صلَّى بِالناسِ جمعهم أَجمعني وراَء الْمقَامِ، قَالَ

الناسِ ما لَو جمعهم حولَ الْبيت أَطَافُوا بِه واحدا، أَرأَيت إِنْ كَانَ وراَء الْمقَامِ من : إِنسانٌ
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وترى الْملَائكَةَ حافِّني من حولِ {: لَولَكن فيه فَرج، أَي ذَلك أَحب إِلَيك ؟ فَقَا
.صفُوفُهم حولَ الْبيت أَحب إِلَي: " ، يقُولُ}الْعرشِ

.استنباط حسن وهذا 

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما {: اآلية العاشرة
نيمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يتيذُر نمقَالَ و{

الناس بالء واختباراً تثبيتاً هلم وشداً يبتلي اهللا من يشاء من عباده، ومنهم األنبياء وهم أشد 
من عزمهم، فإن النفوس ال تثبت وتقوى وتصرب إال بعد شدة وابتالء واختبار وحمن متر ا، 

.وهذا ما أجراه على أنبياءه حىت قبل بعثتهم ألم يستقبلون محالً شديداً، وعبئاً ثقيالً
ع والدعوة ومواجهة اخلصوم، وأعظم بالء وبعد ابتالء اهللا ألنبياءه يأيت أمر التوسع بالتشري

األنبياء وورثتهم عليهم هو يف البدايات فيصربون ويقوون مث مير عليهم البالء فال يؤثر فيهم 
.تأثريه األول

ويف اآلية دليل على مشروعية ابتالء وامتحان من حيمل شيئاً من أمر األمة مبعرفة حاله 
: حتمل األمانة ولو قلّت قال اهللا عن ليتامىومدى صربه وثباته، فاالختبار يكون قبل 

يعين اختربوهم وامتحنوهم قبل حتميلهم أمر املال }وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح{
.فيضيع عليهم

وقد ثبت اهللا األنبياءه عند بالءهم وأعام، وملا ثبتوا وصربوا وىف هلم ما أرادهم من متام 
وإذ :"ث داود، عن عكرمة، عن ابن عباس يف قولهاالصطفاء، روى ابن جرير من حدي

مل يبتل أحد ذا الدين فأقامه إال : قال، قال ابن عباس" ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
وإِبراهيم الَّذي {:فكتب اهللا له الرباءة فقال: الق. إبراهيم، ابتاله اهللا بكلمات، فأمتهن

" املؤمنون"، وعشر منها يف"براءة"نها يف، وعشر م"األحزاب"عشر منها يف: قال}وفَّى
.إن هذا اإلسالم ثالثون سهما: ، وقال"سأل سائل"و

إىل}التائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ{:ويف رواية من هذا الطريق له قال عن هذه العشر
سورة "وعشرا يف}إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات{األحزاب"آخر اآلية، وعشرا يف

سأل سائل "، وعشرا يف}والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ{:إىل قوله"املؤمنون
.}والَّذين هم علَى صالتهِم يحافظُونَ{
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وروي يف معىن هذا االبتالء عن عبداهللا بن عباس قول آخر، فروى عبدالرزاق وعنه ابن 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه {:ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباسجرير من حديث معمر، عن 

قص : يف الرأس. مخس يف الرأس، ومخس يف اجلسد: قال، ابتاله اهللا بالطهارة}بكلمات
تقليم األظفار، : ويف اجلسد. الشارب، واملضمضة، واالستنشاق، والسواك، وفرق الرأس

.ئط والبول باملاءوحلق العانة، واخلتان، ونتف اإلبط، وغسل أثر الغا
بن أيب بزة، وروى عبدالرزاق وعنه ابن جرير عن معمر، عن احلكم بن أبان، عن القاسم

.ومل يذكر أثر البولعن ابن عباس، مبثله
: فاليت يف اإلنسان. ستة يف اإلنسان، وأربعة يف املشاعر: وروي عن عبداهللا بن عباس قال

. األظفار، وقص الشارب، والغسل يوم اجلمعةحلق العانة، واخلتان، ونتف اإلبط، وتقليم
.الطواف، والسعي بني الصفا واملروة، ورمي اجلمار، واإلفاضة: وأربعة يف املشاعر

.رواه ابن جرير وسنده ضعيف أخرجه فيه ابن هليعه 
وإذ ابتلى {:وروى ابن جرير عن سعيد، عن قتادة قال، كان ابن عباس يقول يف قوله

.قال، املناسك}تإبراهيم ربه بكلما
.وهو صحيح

وإذ ابتلى إبراهيم ربه :"وروى ابن جرير من حديث ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قوله
! جتعلين للناس إماما: إين مبتليك بأمر فما هو؟ قال: قال اهللا إلبراهيم" بكلمات فأمتهن

. مثابة للناسجتعل البيت : قال. ال ينال عهدي الظاملني: قال. ومن ذرييت: قال. نعم: قال
. وجتعلنا مسلمني لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك: قال. نعم: قال. وأمنا: قال. نعم: قال
: قال. وجتعل هذا البلد آمنا: قال. نعم: قال. وترينا مناسكنا وتتوب علينا: قال. نعم: قال

.نعم: قال. وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم: قال. نعم
.ل أيضاًوثبت عن عكرمة هذا القو

.رواه ابن جرير 
وإذ ابتلى {:أيب خالد، عن أيب صاحل يف قولهوأخرجه الطربي من حديث إمساعيل بن

.، وآيات النسك} إين جاعلك للناس إماما{:، فمنهن}إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن
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وهذا من اختالف التنوع، واملراد هو ما ابتلى اهللا به إبراهيم من أوامر وأحكام شرعية 
ونوازل قدرية قدرها اهللا بكلماته وقضاءه عليه، فلما وفّى ا أي ثبت على ابتالء األقدار، 

.وأدى ما أُمر به من تشريع يف نفسه 
ويف هذه اآليات دليل على أن الثبات على االبتالء من اهللا بنوعيه الشرعي والكوين من 

يبتلى أكثر من غريه كالرأس أعظم مراتب األنبياء وخصاهلم، وأن الرأس يف احلق ال بد أن
.من اجلسد هو أكثر اجلسد بالء وفتنة وإصابة

وإذا ثبت ثبت اجلسد وإذا اوى وانتكس انتكس معه اجلسد، فال ينتكس جسد إال 
.والرأس يسبقه

دليل على عدم جواز }ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني{ويف سؤال إبراهيم لربه 
جرير عن ابن أيب جنيح، عن جواز توليته باالختيار، فعند ابن طاعة الظامل، وعلى عدم

.ال يكون إمام ظاملا:قال}قال ال ينال عهدي الظاملني{:جماهد
.ورواه عن ابن أيب جنيح عن عكرمة مثله

وملا كانت ذرية إبراهيم فيها الظامل، وامتنع اهللا عن جعل ذرية إبراهيم أئمة كإبراهيم، دل 
يورث فأعظم فضل مقام النبوة فال يرثه وراث، والصالح ال يورث على أن الفضل ال

.وكذلك العلم، وإذا كان هذا يف إبراهيم فكيف بذرية غريه
من الظلمة لدفع ظلم أشد منه، فهذا دفع ملفسدة مبا هو دوا، وخيرج من هذا من يويل

طاع باملعروف ما دام يظهر وكذلك الظامل املستبد الذي يتوىل قهراً يقيم الصالة وي
.اإلسالم، وال يطاع يف املعصية

ويف اآلية دليل على أن إمامة الناس وقيادم ال تكون توريثاً، وقد سأهلا إبراهيم ربه فلم 
.}قال إين جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني{يعط 

واهللا منع إمامة الظامل لوجوده فيهم، وأن القول بتوريث اإلمامة والقيادة يلزم منه عدم 
وروى أبو خروج األمر منهم وهذا ال يعرف يف دين اإلسالم، وكان سنة فارس والروم، 

كنت يف : حدثين عبد اهللا املدين قال : يعلى وابن أيب حامت من طريق إمساعيل بن أيب خالد 
إن اهللا قد أرى أمري املؤمنني رأياً حسناً يف يزيد وأن : خطب مروان فقال املسجد حني 
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هرقلية ، إن أبا بكر واهللا ما : يستخلفه ، فقد استخلف أبو بكر وعمر ، فقال عبد الرمحن 
.جعلها يف أحد من ولد وال يف أهل بيته ، وما جعلها معاوية إال كرامة لولده 

أسباب وجود الظلمة واملستبدين واجلهلة، ألم يعلمون والتزام توريث الواليات من أظهر
أن األمر فيهم، وأن ظهورهم ال يلزم منه العلم والصالح والتقوى والسياسة واألمانة، 

فتعطلت أسباب حتصيل الوالية، ألم يرون أنفسهم يصلون إليها بالنسب فقط والنسب 
.ثابت ال ينزع

روى ابن جرير عن سعيد، عن خرة فقد ومن السلف من محل املعىن على أمر اآل
، ذلكم عند اهللا يوم القيامة، ال ينال عهده ظامل، فأما "قال ال ينال عهدي الظاملني:"قتادة

يف الدنيا، فقد نالوا عهد اهللا، فوارثوا به املسلمني وغازوهم وناكحوهم به فلما كان يوم 
.القيامة قصر اهللا عهده وكرامته على أوليائه

وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمنا واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم : (ادية عشرةاآلية احل
مصلى وعهِدنا إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفني والْعاكفني والركَّعِ 

ودجالس.(
جعل اهللا بيته وهو املسجد احلرام واملراد به هنا الكعبة مكاناً يذهب إليه مرةً بعد مرةً، 

.يبات فيه أو مثله يبات فيه سواً كان لواحد أو جلماعةمكان كل والبيت اسم جنس ل
ومن أي شيء بين فهو بيت سواء كان من حجر أو طني كما يف ظاهر اآلية، أو كان من 

، }وجعلَ لَكُم من جلُود الْأَنعامِ بيوتاً تستخفُّونها{ما يف قوله تعاىل الشعر والصوف ك
.واجلامع يف ذلك أن تكون مسقوفة، وما ليس مبسقوف ال يسمى بيتاً بل حائطاً وحنوه 

: ويف السنة واألثر، قال تعاىلوأصبح لفظ البيت علماً على الكعبة، هكذا يف كتاب اهللا
وهللا على الناس {: وقال}أول بيت وضع للناس{: وقال} فمن حج البيت أو اعتمر{

وما كان صالم عند البيت إال {: وقال}وال آمني البيت احلرام{: وقال}حج البيت
فليعبدوا رب هذا {: وقال}وإذ يؤنا إلبراهيم مكان البيت{: وقال}مكاًء وتصدية

.}البيت
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:اجلاهليون، قال زهري وهكذا يعرفه حىت 
رجال بنوه من قريش وجرهم... فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله 

ة وغري وقد بناه إبراهيم عليه السالم لعبادة اهللا وتوحيده، يذهبون وجييئون يف مواسم معلوم
من ثاب يثبوب إذا رجع، ويلوذون به من كل } مثابة للناس{: معلومة، ولذا قال تعاىل

.م مرة بعد مرةسوٍء مىت ما حلق
عن أَبِي الْعالية، وسعيد بنِ جبيرٍ في إِحدى رِوايته وعطَاٍء، ومجاهد، روي هذا املعىن 

يدالسسٍ، ونِ أَنبِيعِ بالرةَ، ويطعنِ، وسالْحوغريهمو.
.مهاوقيل جممعاً للناس روي هذا عن سعيد بن جبري وعكرمة وغري

والعمرة، وهذا املعىن وعلى التفسري األول ففي اآلية دليل على مشروعية املتابعة بني احلج 
قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا : عن عبد اِهللا، قَالَففي املسند والسنن}مثابة للناس{: من قوله 

لَّمسو هلَيع " : ،ةرمالْعو جالْح نيوا بابِعت ريي الْكفنا يكَم ،وبالذُّنو الْفَقْر انيفنا يمهفَإِن
 ةنونَ الْجد ابثَو ةورربالْم ةجلْحل سلَيو ،ةضالْفبِ والذَّهو يددثَ الْحبخ"

.وروي يف املسند عن عمر وعامر بن ربيعة حنوه 
أنه ينبغي للمعتمر أن يعتمر يف كل سفرة مرة واحدة، وتكرار احلج والعمرة ال حد له، إال

ولو تقاربت األيام، وإن حج اإلنسان يف كل عام فذاك عمل جليل، وإن حج كل مخسة 
العالء بن أعوام فقد روى سعيد بن منصور وابن حبان والبيهقي والطرباين من حديث  

إن عبدا : اهللا عز و جل املسيب عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا قال يقول 
.أصححت له بدنه وأوسعت عليه يف الرزق مل يفد إيل يف كل أربعة أعوام حملروم
يف : ووى البيهقي من حديث العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعاً وقال 

.كل مخسة أعوام
.وروي عن العالء بن املسيب عن أبيه عن أيب هريرة

عن العالء بن املسيب واختلف عليه فيه تارة عن أبيه عن أيب وهو وهم والصحيح انه 
.سعيد

.أخرجه سعيد وابن حبان والبيهقي والطرباين مرفوعاً
وجاء هذا موقوفاً أخرجه عبدالرزاق
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.وتارة عن أبيه عن أيب هريرة
.ذكره ابن أيب حامت يف علله موقوفة ومرفوعة 

.وتارة عن يونس بن خباب عن أيب سعيد
.العقيلي والبيهقي أخرجه 

.ورواية يونس تارة مرفوعا ومنهم من يقفه
هذا عندنا منكر من حديث العالء بن عبد : قال أبو حامت وأبو زرعة يف حديث أيب هريرة

.الرمحن ، وهو من حديث العالء بن املسيب أشبه
.وأنكره البخاري وابن عدي

وهو ضعيف تفرد به عن العالء عن والذي يرويه عن العالء بن عبدالرمحن صدقة بن يزيد 
.أبيه عن أيب هريرة

.والناس يضطربون يف حديث العالء بن املسيب: و حامتقال أبو
.ووصفه مرة باالضطراب

العالء بن املسيب ، عن يونس بن خباب ، ومييل أبو حامت إىل أن األرجح فيه من حديث
.موقوف مرسلوهوعن أيب سعيد

.مل يسمع يونس من أيب سعيد و، أشبه:قال أبو حامت فيه
وأخرجه أبو يعلى من طريق املسعودي ، عن يونس بن خباب ، عن رجل ، عن خباب 

.مرفوعاًبن األرت 
.وال يصح 

وأخرجه اخلطيب يف املوضح من طريق قيس بن الربيع ، عن عباد بن أيب صاحل ، عن أبيه 
).ثالث سنني(: فيهقال وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

.وهو منكر
.ورواه الطرباين وأبو يعلى عن أيب الدرداء 

وال يصح يف حتديد أزمنة متابعة احلج والعمرة شيء والنصوص جاءت باستحباب املتابعة 
.بال حد
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ملا كان البيت آمن بتحرمي اهللا له إلبراهيم، وكان سبباً لتحقق األمن ملن :}وأمناً{وقوله 
البيت أمناً، فكان اهلارب من ظلم ظامل يلوذ به وينجو، فله هيبة حىت يف الذ به، مسى اهللا

.نفوس الظلمة واجلبابرة، خيافون من الظلم فيه وسفك الدماء حوله
أمناً من العدو . }مثابة للناس وأمناً{: عن الربيع عن أيب العالية قالروى ابن أيب حامت

.وال حيمل فيه السالح
فيه وأما إقامة احلدود يف احلرم على املقترف جلرم فهذا حمل خالف وهذا األمن هو للظلم 

.}وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام{: يت الكالم عليه عند قوله تعاىليأ
وهذا األمن املذكور يف اآلية مستلزم املعنني الكوين والشرعي، فالكوين يظهر أن هللا سنة يف 

فيه بالعذاب األليم، وميكن اهللا من يستبيحه بقدرٍ محاية بيته وديد املتعدي عليه وعلى من 
.أيضاً كما يف هدم ذي السويقتني للكعبة

وكما جعل اهللا حلكمة بالغة من فتنة كحصار احلجاج البن الزبري والناس معه، وسلب 
القرامطة للحجر وقتل الناس حينما توىل ذلك احلسن بن رام اجلُنايب، فلله مقدار من 

وهو غالب حاهلا، فتظهر منة اهللا على اإلنسان ويقدر خالف ذلك األمن قدره كوين
لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن {لق اهللا اإلنسان على أحسن تقومي حلكمة بالغة، كما خي

.وفيهم الندرة من يولد معيباً، فالصورة الغالبة والنادرة من قدر اهللا وكلٌ حلكمة}تقومي
من مقاتلة املشركني وتنفري الصيد وقطع الشجر، وحنو وأما الشرعي فما حرم اهللا يف احلرم 

.ذلك املعىن 
، أي اختذ قَرأَه نافع وابن عامرٍ بِصيغة الْماضي}واتخذُوا من مقامِ إِبراهيم مصلى{: وقوله

خلف الناس مقام إبراهيم مصلى بعدما جعلناه مثابة هلم وأمنا، وهذا يدل على أن الصالة 
.املقام منذ زمن إبراهيم وهي من سنن احلنيفية السمحة من أوهلا وال ختتص ذه األمة

.واملراد مبقام إبراهيم احلجر الذي يقف عليه عند البناء، قال به ابن عباس
قَالَور هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع ارِيخى الْبو:»ي ثَلَاثي فبر افَقْتو :قُلْت ولَ اللَّهسا ري

".لَوِ اتخذْنا من مقَامِ إِبراهيم مصلى فَنزلَت واتخذُوا من مقامِ إِبراهيم مصلى
.وهو املراد ذه اآلية، وإال فمقام إبراهيم كل مناسك احلج
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واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم ":سأَلْت عطَاًء عن: عنِ ابنِ جريجٍ، قَالَروى ابن أيب حامت 
أَما مقَام إِبراهيم الَّذي ذُكر هاهنا فَمقَام إِبراهيم : سمعت ابن عباسٍ قَالَ: ، فَقَالَ" مصلى 

براهيم الْحج كُلُّه، ثُم فَسر ومقَام إِبراهيم بعد كَثري، مقَام إِ: هذَا الَّذي في الْمسجِد، قَالَ
التعرِيف وصالتان بِعرفَةَ، والْمشعر ومنى، ورمي الْجِمارِ والطَّواف بين الصفَا : عطَاٌء فَقَالَ

ةَ، فَقُلْتورالْماسٍ ؟ قَالَ: وبع ناب هرقَالَ: فَس نلَكال، و : قَاممقُلْت ،كُلُّه جالْح يماهرإِب :
".نعم سمعت منه: أَسمعت ذَلك لهذَا أَجمع ؟ قَالَ

ويتخذ مقام إبراهيم موضعاً للصالة على سبيل العموم وآكدها ركعيت الطواف، كما ثبت 
ا اختلفوا يف عن النيب يف الصحيحني أا كان يصليهما بعد طوافه، وعلى هذا أصحابه، وإمن

.وقت النهي هل تصلى أم ال 
مدعاً، أي : أي} واختذوا من مقام إبراهيم مصلى{: قال بعض العلماء بأن معىن قولهو

واتخذُوا من مقَامِ : عنِ ابنِ أَبِي نجِيحٍ، عن مجاهدمكاناً للدعاء، روى ابن أيب حامت 
".مدعا: إِبراهيم مصلى قَالَ

عهد اهللا إىل ابراهيم وإمساعيل بتطهري البيت من مجيع النجاسات }وطهر بييت{و قوله 
احلسية واملعنوية، من الشرك قوالً وعمالً واعتقاداً أن يقع حوله، ومن األقذار واألجناس، 
والعهد عداه هنا بإىل معناه الوصية، وإذا مل يعد بإىل فمعناه عهداً مؤكداً بلزوم وحتمية 

ال ينال عهدي {: هد عهدان عهد قدري كقوله تعاىلوهو العهد القدري، والعوقوعه 
.وشرعي وهو كما يف هذه اآلية}الظاملني

ويف هذه داللة على أن منع املشركني من دخول املسجد احلرام وصية اهللا إلبراهيم 
.وإمساعيل، وهذا روي عن ابن عباس كما رواه ابن أيب حامت عن ابن جبري عنه

والنجاسة }إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا{: قال تعاىل
هنا جناسة كفر وهي النجاسة املعنوية والواجب فيها التطهري باإلميان أو اإلزالة وهي 

.إخراج الكافر من هذا املوضع
مواضع ويف اآلية داللة على أن هيبة املسلمني تكون باجتماعهم بال مشارك، خاصة يف

.العبادة
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العاكف هو املالزم للشيء : } طَهرا بيتي للطَّائفني والْعاكفني والركَّعِ السجود{قوله و
أي املاكث املالزم للبيت احلرام، سواء كان من أهل مكة أو من غري أهلها، أو كان مكثه 

اكث فيه نائماً فهو من العاكفني وطول بقاءه يصاحبه صالة أو طواف أو ال، ولو كان امل
حماد بن فيه، إذا ظهر من بقاءه قصد التعبد والقرب، روى ابن أيب حامت من حديث 

ما أُرانِي إِال مكَلِّم اَألمريِ أَنْ : "قُلْت لعبد اللَّه بنِ عبيد بنِ عميرٍ: سلَمةَ، ثنا ثَابِت، قَالَ
ينالَّذ عنمثُونَ ؟ قَالَيدحيونَ وبنجي مهامِ، فَإِنرالْح جِدسي الْمونَ فامنلْ ؛ فَإِنَّ : يفْعال ت

".ابن عمر سئلَ عنهم، فَقَالَ هم الْعاكفُونَ
.وروى عن عطاء عن ابن عباس أن اجلالس عاكف

.وحنوه عن عطاء
من قعد يف املسجد وهو طاهر فهو عاكف : غفلة قالوأخرج عبد بن حميد عن سويد بن 

.حىت خيرج منه
وقدم الطواف على االعتكاف والصالة، ألن الطواف حتية البيت وهو يقوم مقام الصالة 

.للداخل إليه، وذه اآلية استدل بعض فقهاء الشافعية على فضل الطواف على الصالة
ة يعين الزائر املغترب وأما املكي ومن السلف من قال إن الطواف أفضل لآلفاقي خاص

.فالصالة يف حقه أفضل وبه قال ابن عباس وجماهد وعطاء وسعيد بن جبري وغريهم
عن بن جريج قال كنت أمسع عطاء يسأله الغرباء الطواف أفضل لنا أم روى عبدالرزاق 

الصالة فيقول أما لكم فالطواف أفضل إنكم ال تقدرون على الطواف بأرضكم وأنتم 
.درون هناك على الصالةتق

وهو وجيه وذلك أن الطواف ال يتحقق يف كل موضع إال يف البيت وهي خصيصة له، وملا 
كان اآلفاقي ال يتحقق له الطواف إال يف البيت إذا وفدر إليه فالطواف أفضل خبالف 

املكي فهو يدرك الصالة والطواف على السواء يف مسجد بلده وهو املسجد احلرام، فبقيت 
لصالة أفضل لفضل جنسها وملا تشتمل عليه من سجود وركوع ودعاء وتسبيح وهذا ا

تعظيم وتذلل ال يظهر يف الطواف كظهور يف الصالة، مث إن الطواف ينوب عن الصالة يف 
حتية البيت والبدل يأيت بعد املبدل منه، كالوضوء مع التيمم، واآلفاقي األفضل له أن 

ني أجزأ عنه، واملكي األفضل له أن يصلي ركعتني حتية يطوف حتية للبيت ولو صلى ركعت
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للبيت ولو طاف أجزأ عنه، وال ينبغي للمكي أن خيلي نفسه من تعاهد البيت بالطواف 
.كما كان السلف من الصحابة والتابعني املكيني يفعلون

وماً، وإذا أطال اآلفاقي املقام عند البيت فالصالة له أفضل، ومن السلف من حده بأربعني ي
عن هشام عن احلسن وعطاء قاال إذا أقام الغريب مبكة كعطاء واحلسن، روى عبدالرزاق 

.أربعني يوما كانت الصالة أفضل له من الطواف
أن الطواف أفضل ..) الطواف بالبيت صالة : (وقد استنبط العز ابن عبدالسالم من حديث

لركن الثاين من أركان أعمال احلج، وذلك أن الصالة أفضل من احلج ألن الصالة ا
اإلسالم، وهذا اإلطالق فيه نظر إال أن كان يريد طواف اإلفاضة، وإال فالوقوف بعرفة 

).احلج عرفة(أفضل من طواف القدوم وطواف الوداع وطواف التطوع كله، ألن 
يف اآلية داللة على مشروعية االهتمام باملساجد عموماً تنظيفاً وتطييباً، وملا توجه اخلطابو

إىل إبراهيم وابنه إمساعيل دل على أن هذا من أعمال التشريف، وأن الزهد يف ذلك من 
الناس من اجلهل، والعناية ا سواء كانت من اإلنسان مباشرة أو كان آمراً ا ومسئوالً 

هشام بن عروة عن أبيه روى أبو داود والترمذي عنعنها يأمر بتنظيفها وتطييبها، وقد 
أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم ببناء املساجد يف الدور وأن «: عائشة قالتعن

.»تنظّف و تطيب
.عن عروةخرجه الترمذي من وجه آخر مرسالً أو

.وهو األشبه بالصواب
.وصوب اإلرسال أمحد والدارقطين وابن رجب

يبة وأبو وأخرج ابن أيب شوهكذا كان عمل اخللفاء واملسلمني يف الصدر األول وما بعده، 
يعلى عن ابن عمر ان عمر كان جيمر

.املسجد يف كل مجعة
وأن يمنع من دخوهلا من ينقل إليها األذى والقذر وأن يؤمر الناس بالتطهر والتجمل هلا 

.فما أمر الناس بغسل اجلمعة إال لذلك، ومنع اجلنب من املكث فيها تعظيماً هلا
واملراد أن تنزه من األذى والقذر والنجس } أَن ترفَعفي بيوت أَذنَ اللّه {: اىلوقوله تع

.املعنوي واحلسي
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ومن رفعها أن جتنب اللغو وساقط القول وهذا روي تفسريه عن عكرمة والضحاك 
.وغريهم 

عن السائب بن يزيد ومن اللغو أن ترفع فيها األصوات بال ذكر أو وعظ ففي البخاري
: كنت قائماً يف املسجد فحصبين رجل فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب فقال: الكندي قال

. اذهب فائتين ذين فجئته ما فقال من أنتما ؟ أو من أين أنتما ؟ قاال من أهل الطائف
قال لو كنتما من أهل البلد ألوجعتكما ترفعان أصواتكما يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا 

.عليه وسلم
وقد كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذا رأى صبياناً يلعبون يف املسجد ضرم 

.باملخفقة وهي الدرة
.يفتش املسجد بعد العشاء فال يترك فيه أحداًعمروكان

.وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد 


